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RELAÇÃO DE MATERIAL: 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023
01 caderno de brochura capa dura grande com 96 folhas (sem desenhos nas folhas)
01 tubo de cola grande 100 g de areia fina limpa
01 folha de fichário 100 folhas sulfites
01 régua acrílica de 30 cm 01 folha de EVA nas cores: marrom, branco,

vermelho e amarelo
01 folha papel pardo (1m²) 2 prendedores de roupa
01 pasta grande e transparente com elástico 01 calculadora simples
02 dados 02 bastões de cola quente grosso
20 elásticos de dinheiro 02 gibis e 01 livro infantil novo (doação)
01 kit de material dourado de madeira -
colocar dentro de um pote de plástico

04 envelopes pardo  A4
08 envelopes pardo 14 x 20 cm

01 kit de barrinhas de Cuisenaire - colocar
dentro de um pote de plástico.

01 revista
01 jornal

01 jogo de Tangram em EVA 20  folhas sulfites coloridas (a cor que preferir)
02 potes de 500 ml com tampa limpos (ex. margarina, requeijão)
02 potes de 200 ml ou 250 ml com tampa limpos (ex. requeijão, embalagens)
01 estojo contendo: 04 lápis grafite HB, 2 borrachas,1 apontador com depósito, lápis de cor e
canetinha, 1 tubo de cola pequeno (bico fino), 1 tesoura sem ponta, 1 caneta permanente
preta, 01 caneta marca texto. OBS.: Proibido o uso de lapiseira.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Uniforme regular da instituição, bermuda,calça (tactel /moletom e legging), tênis, cabelo
amarrado e 1 bola dente de leite (doação)

EDUCAÇÃO MUSICAL:
01 caderno de música grande com 96 folhas. (usar do ano anterior)
01 flauta doce Yamaha (caso seja aluno novo)

ARTE (colocar tudo dentro de uma caixa “camisa”)
1 tampa de garrafa PET
1 bisnaga de tinta acrílica de cada uma destas
cores: vermelho, amarelo, azul, branco e preto
1 camiseta preta
1 folha de lixa d’água fina
1 folha de papel Color-set de cada uma destas
cores: vermelho, amarelo, azul, branco e preto
3 bandejas de isopor
01 folha de papel-cartão branca
01 bloco de folhas de papel tipo canson
01 folha de papel dobradura vermelho

01 caixa de giz de cera
1 estojo de canetas hidrográficas 12 cores
retalhos de papel e/ou tecido colorido, lãs,
linhas, botões e afins para enfeite
1 caixa de tinta guache
1 pote de massa de modelar de 500g
1 conjunto de tinta aquarela
1 pincel chato série 141 ou 181 nº 08
1 pincel chato série 141 ou 181 nº 16
1 pincel redondo série 142 ou 145 nº 02
1 pincel redondo série 142 ou 145 nº 08

Observação: Todos os materiais devem ser nomeados (principalmente os lápis).
Os materiais deverão ser entregues na semana anterior ao início das aulas.
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